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I
(Uznesenia, odporúčania a stanoviská)

ODPORÚČANIA

EURÓPSKA CENTRÁLNA BANKA
ODPORÚČANIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY
zo 7. decembra 2018
o Registri údajov o inštitúciách a pridružených osobách
(ECB/2018/36)
(2019/C 21/01)
RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 127 ods. 2 a 5 a článok 132 ods. 1 tretiu
zarážku,
so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 51,
keďže:
(1)

Register údajov o inštitúciách a pridružených osobách (RIAD) je zdieľaným súborom referenčných údajov o práv
nych a iných štatistických inštitucionálnych jednotkách, ktorých zber podporuje prevádzkové postupy v rámci
Eurosystému a plnenie úloh Európskeho systému centrálnych bank (ESCB) a Jednotného mechanizmu dohľadu.
Informácie zaznamenané v RIAD poskytujú členovia Eurosystému, ako aj národné centrálne banky členských
štátov, ktorých menou nie je euro, ak sa tieto národné centrálne banky dobrovoľne podieľajú na prevádzke RIAD.

(2)

Národné centrálne banky členských štátov, ktorých menou nie je euro a ktoré sa podieľajú na prevádzke RIAD, by
mali spolupracovať navzájom, s národnými centrálnymi bankami Eurosystému a s Európskou centrálnou bankou
pri poskytovaní, aktualizácii a overovaní referenčných údajov o subjektoch zaznamenaných v RIAD v súlade
s usmernením Európskej centrálnej banky (EÚ) 2018/876 (ECB/2018/16) (1) a mali by mať vzájomný prístup
k údajom o ich domácich subjektoch a tieto údaje spoločne využívať.

(3)

V záujme úzkej a efektívnej spolupráce pri riadení RIAD v rámci ESCB a v súlade s odôvodnením 9 usmernenia
(EÚ) 2018/876 (ECB/2018/16) by malo byť na doplnenie uvedeného usmernenia prijaté odporúčanie.

(4)

Spoločné využívanie údajov z RIAD podlieha režimu dôvernosti ESCB alebo, v prípade iných než štatistických
údajov z RIAD, iným formám ochrany dôvernosti, a na spoločné využívanie údajov medzi členskými štátmi,
ktorých menou nie je euro, sa môžu vzťahovať ďalšie právne obmedzenia na národnej úrovni,

PRIJALA TOTO ODPORÚČANIE:

I. Vymedzenie pojmu
Na účely tohto odporúčania má pojem „subjekt“ rovnaký význam ako v článku 2 bode 1 usmernenia (EÚ) 2018/876
(ECB/2018/16).
(1) Usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2018/876 z 1. júna 2018 o Registri údajov o inštitúciách a pridružených osobách
(ECB/2018/16) (Ú. v. EÚ L 154, 18.6.2018, s. 3).

C 21/2

SK

Úradný vestník Európskej únie

17.1.2019

II. Poskytovanie štatistických informácií
Adresáti tohto odporúčania by mali uplatňovať ustanovenia uvedené v usmernení (EÚ) 2018/876 (ECB/2018/16)
a určené národným centrálnym bankám, ktorých menou je euro.
III. Záverečné ustanovenie
Toto odporúčanie je určené národným centrálnym bankám členských štátov, ktorých menou nie je euro.
Vo Frankfurte nad Mohanom 7. decembra 2018

Prezident ECB
Mario DRAGHI

